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 عشق آابد حمفل روحانی عليهم هباء اّلله االهبی   
 

 هو اللّ 
 
 

ای ايران روحانی عبدالبها، انمه مشا رسيد احلمد هلل  بشارت صحهت و 
سالمت دوستان حقيقی داشت در اين سنني فرتت که جهان پر آشوب و 
جنگ بود و عامل انسانی خبونريزی مشغول، انئره حرب شعله بعنان آمسان زد، 

يم مانند جحيم افروخت و کشور از هجوم لشکر اپميال شد و معموره اقال
جهان مطموره ويران گرديد ات حبال حرب در صحرا و دراي بود ولکن در اين 
عصر در اوج آمسان و عمق دراي نيز بيفزود حمشر کربی گرديد و مصيبت 
عظمی رخ داد، اطفال صغري بی پدر گرديد و پدران ساخلورده بی پسر شد، 

ادر مظلوم خون گريست و خواهر مهرابن فرايد و فغان برآورد. اب وجود م
آنکه پنجاه سال پيش صرير قلم اعلی بلند شد و مجيع را از جدال و جنگ 
منع منود و بصلح عمومی دعوت فرمود و نصايح مشفقانه آبشنا و بيگانه 

عامل انسانيست و  گفرمود و مجيع ملوک را خماطب ساخت که جنگ نن
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و درندگی عامل حيوانی زيرا در جهان هر ويرانی آيت جنگ است و حرب 
هر آابدی عالمت صلح و آشتی، صلح سبب حياتست و جنگ سبب 

مر اممات، صلح انبعاث حمبهت است و جنگ آفت الفت و رأفت. هلذا 
بتشکيل حمکمه کربی فرمود ات مجيع ملل و دول منايندگان انتخاب منايند 

ئی انتخاب منايد و جملس اعيان تصديق فرمايند و يندهيعنی هر جملس ملهی منا
هيئت وزراء امضا کنند و اپدشاهان و رؤسای مجهور تصديق فرمايند ات آن 

ل مجيع ملهت و اعيان و وزراء و اپدشاه در پيش مجهور ابشد و از مناينده ممثه 
اين منايندگان حمفلی در هنايت روح و رحيان تشکيل گردد و حمکمه کربی 

يس ايبد و مجيع مسائل مهمهه و مشاکل عظيمه بني امللل و الدول در آن أتس
حمکمه کربی حل شود ات بنيان جنگ برافتد و عامل انسانی از اين عار و 

رهائی ايبد ولکن هزار افسوس که نصائح قلم اعلی مسموع نگشت و گ نن
عبدالبهاء در سفر چهار ساله افريک و امريک و اورواپ در مجيع حمافل 

ورد ای حاضران ای عاقالن خطری آعظمی و کنائس کربی نعره زانن فرايد بر 
خانه هئی هولناک در پی اوروپ عبارت از جبه عظيم در پيش است و حادثه

ملتهبه منفجر گردد و  و غورخانه گرديده منوط بيک شراره است اين مواده 
ملل و دول مانند زلزله شديد بر ارکان عامل انسانی اندازد جهان را ويران منايد 
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سباع ضاريه يکديگر را بدرند و از درندگان بگذرند زيرا درنده هر روز  
بور بر آنست ولی بشری روزی صد هزار گوسفندی طعمه خويش منايد و جم

نفر خبطر اندازد و خون بريزد و خاک مذلهت بر فرق عامل آنی بيزد ظاملی اگر 
عقوبت عظيمه مشرند و  مرتکب قتل نفسی شود آنرا قاتل گويند و مستحقه 

لکن اگر خوخنواری در روزی صدهزار نفس را خون بريزد آنرا کشورگشا و 
جهانگري انمند و اگر قاطع طريقی نفسی را در راه برهنه منايد آنرا قاطع 

اری مملکتی را طريق گويند و سزاوار عذاب و عقاب اليم مشرند ولی اگر غده 
و اتراج کند آنرا فاتح انمند ای حاضران، ای عاقالن، عامل انسانی را اتالن 

آفت و خطری عظيم در پيش آرام جموئيد و سکون و قرار مطلبيد و بقوهتی 
ملکوتی برخيزيد و اين خونريزی را مانع و حائل گرديد اين نصايح نيز مقبول 

برافروخت که  نيفتاد اينست که مالحظه مينمائيد که انئره قتال چگونه شعله
ابری احلمد هلل  که احبهای اهلی  .راحت و آسايش در عامل انسانی نگذاشت

از جنگ بيزار و از گروه پرخاش جو در کنار مانند طيور شکور بچند دانه 
قناعت منودند و مبوجب وصااي و نصايح اهلی سلوک فرمودند و مبيمنت 

م تعاليم آمسانی در مجيع اقاليم عامل حمفوظ و مصون م اندند. عبدالبهاء در اايه
جنگ در چنگ خوخنواران بود و حماط بستمکاران در هر ساعتی خطری 
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موجود و هر يومی بدست بومی گرفتار اب وجود سعايت و فساد آشنا و 
بيگانه و افرتا و هبتان داخل و خارج در صون محايت مجال مبارک حمفوظ و 

ترکستان در عشق آابد و مصون ماند و اين سبب حريت گرديد ابری احبهای 
مرو و اتشکند و مسرقند بتمام قوهت بر نصرت امر قيام منودند و در اعالی  
کلمة اّلله قصور و فتور نفرمودند و بتأسيسات مفيده پرداختند جمامع نطق 
آراستند و الواح و لوايح را ابلسن متعدهده ترمجه منودند و انتشار دادند 

بليغ است اميدوارم که حمفل جواانن نورسيده  قرائتخانه و دار التبليع خدمتی
در متانت و سکون و قرار از حمافل پريان ساخلورده بگذرد و جملهه فارسی 

ئی که سبب مانند خورشيد بدرخشد اسم مطابق مسمهی ابشد و ابدًا کلمه
گی خاطر ابشد در آن مندرج نگردد بلکه ابلعکس سبب سرور و آزرد

ضيهه بسيار الزمست اميدوارم که احبهای ترکستان شادمانی عمومی ابشد اين ق
روز بروز بر حسن اخالق و حسن رفتار و حالوت گفتار بيفزايند عامل 
اخالق بسيار مهمه است مجعی حبسن اخالق سراجهای روشن آفاق گردند 
در اين قضيهه بسيار دقهت فرمائيد امها قضيهه دفن اموات هنوز اگر بقرار سابق 

يرا نبايد نوعی منود که ميان آشنا و بيگانه بکلهی فسخ و هبرت است ز  ابشد
جدائی افتد زيرا جدائی مانع از تبليغ است و چون زمانی آيد که اجرای 
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احکام هبيچوجه سبب وحشت قلوب نگردد و امر اّلله اعالن شود آنوقت در 
ترکستان ابيد از شرق توجهه بغرب مايل بشمال کنند و اموات را سر بقبله و 

 بشمال دفن منايند و عليکم البهاء االهبی اپ 
 

  ١٩١٩متوز  ٤)عبدالبهاء عبهاس(   حيفا 


